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O b e c   Š t í t n i k,  Nám. 1. mája 167,  049 32  Š t í t n i k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÚŤAŢNÉ PODKLADY 
 
 

Predmet zákazky: „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik“ 

 
 
 

Podlimitná zákazka  
 

(v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 

 
 
 
 
 
 
 
Za verejného obstarávateľa: 

 
...................................................................... 
Ladislav Belányi, starosta obce 
 
 
 

 
Súlad súťažných podkladov podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:                                

  
                                   
 
 
 
 
 

...................................................................... 
Ing. Anna Hlaváčová 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Štítniku,  apríl  2015 
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A.1 POKYNY  PRE  ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV 

 

Časť I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov: Obec Štítnik 
Zastúpená: Ladislavom Belányim, starostom obce 
IČO: 00328871 
DIČ: 2020937193 
Poštová adresa: Obec Štítnik, Nám. 1. mája 167, 049 32  Štítnik 
Štát: Slovenská republika 
 
Kontaktná osoba: Ladislav Belányi, starosta obce 
Tel.: 058/7883790 
E-mail: obec.stitnik@stonline.sk 
Web: www.stitnik.ocu.sk 
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 
Meno a priezvisko: Ing. Anna Hlaváčová 
Mobil: 0907 253 383 
E-mail: a.hlavacova@centrum.sk 
 

2. Predmet zákazky  

2.1 Názov zákazky: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik 
Druh zákazky:    Práca 
Postup:              Podlimitná zákazka, výzva na predkladanie ponúk  
Zverejnenie vo Vestníku VO č. 71/2015 – 13. 04. 2015, pod číslom 7873-WYP:    

2.2 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  45316110-9, 45315100-9, 45316100-6, 45317300-5, 
34928500-3.  

 
2.3 Predpokladaná hodnota zákazky: 195 198,10 EUR bez DPH  

 
2.4 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky, PD a Príloha č. 1 

– výkaz výmer.  

3. Komplexnosť dodávky 

3.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Uchádzač musí predložiť ponuku na 
celý predmet zákazky. 

4. Zdroj finančných prostriedkov a fakturácia 

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov 
verejného obstarávateľa. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast spolufinancovaný Európskym 
fondom regionálneho rozvoja, Prioritná os 2 - Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie 
a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti 
energetiky. Kód výzvy: KaHR-22VS-1001, kód projektu v ITMS: 25120220123. 

4.2  Lehota splatnosti faktúr bude do 60 dní odo dňa doručenia faktúr zhotoviteľom objednávateľovi. 

5. Zmluva 

5.1 Výsledkom  verejného obstarávania  na  zadanie predmetnej  zákazky  bude  uzatvorenie „Zmluvy 
o dielo“. 
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5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí 
časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky,  B.1 Opis predmetu zákazky,   B.2 
Spôsob určenia ceny a Príloha č. 4 – návrh „Zmluvy o dielo“. 

 

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky, platnosť a účinnosť ZoD 

6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Štítnik. 
6.2 Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky: 3 mesiace odo dňa odovzdania staveniska, v r. 

2015. 
6.3 Zmluva o dielo  nadobudne    platnosť a účinnosť po  podpise  obidvoma   zmluvnými  stranami,    

po kladnom vykonaní administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania zo strany 
Poskytovateľa NFP a deň po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

7. Oprávnený záujemca / uchádzač 

7.1 Ponuku  môže predložiť uchádzač, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina osôb / 
dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní.  

7.2 Ak predloží ponuku skupina dodávateľov (§ 31 zákona o verejnom obstarávaní), verejný 
obstarávateľ bude od nej vyžadovať  vytvorenie  právnych vzťahov v prípade, že jej ponuka bude 
prijatá. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní  
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej 
alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 
písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Verejný obstarávateľ v prípade skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky 
vyžaduje, aby všetci členovia takejto skupiny dodávateľov udelili splnomocnenie jednému z členov 
skupiny dodávateľov, konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v 
tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia jej ponuky a súčasne 
podpísať spoločné vyhlásenie každého z členov, že zotrvá v skupine počas celého postupu 
zadávania zákazky a aj počas realizácie zákazky. 

8. Predloţenie ponuky  

8.1 Uchádzač  môže  predložiť  iba  jednu  ponuku (§  39 ods. 5  zákona   o   verejnom  obstarávaní).        
      Uchádzač nemôže byť v  tom  istom  postupe  zadávania  zákazky  členom  skupiny dodávateľov,  
      ktorá predkladá ponuku. Verejný  obstarávateľ  vylúči  ponuku  uchádzača, ktorý  je  súčasne  čle- 
      nom  skupiny dodávateľov. 
      Uchádzač predloží ponuku v písomnom vyhotovení  a na  CD/DVD nosiči vo formáte pdf. 
 
     Súčasťou ponuky musí byť: 

     Zoznam dokumentov predložených v ponuke 

     Identifikačné údaje uchádzača  

     Ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 1 

     Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa Prílohy č. 2 

     Vyhlásenie uchádzača k predloženej ponuke podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača 
podľa Prílohy č. 3 

    Návrh „Zmluvy o dielo“ podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch podľa Prílohy č. 4, 

    Doklady a dokumenty požadované vo výzve na predkladanie ponúk, uverejnenej vo Vestníku 
VO a podľa týchto súťažných podkladov. 

 
8.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale, s označením „Súťaž – neotvárať“ a heslom súťaže-    
      „Modernizácia VO v obci Štítnik“ podľa bodu  21  osobne alebo  poštou na  adresu  uvedenú v bo-           
       de  21.1  v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. 
8.3 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, je  podľa  bodu  21.2 rozhodujúci  
      termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 
8.4 Pri  osobnom  doručení  ponuky  uchádzačom  na   adresu  uvedenú v bode 21.1, verejný obstará-        
      vateľ  vydá   uchádzačovi  potvrdenie  o  jej  prevzatí  s uvedením obchodného  mena  uchádzača,     
      dátumu a  času  prevzatia ponuky. 
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8.5 Ak súčasťou ponuky nebudú  doklady a dokumenty podľa bodu 8.1, bude táto ponuka z verejného     
      obstarávania  vylúčená /doklady a dokumenty  v súlade s §§26, 26a, 27 a 28 môžu byť nahradené 
      čestným    vyhlásením – podľa   Výzvy   na   predkladanie   ponúk   uverejnenej  vo   Vestníku VO  
     č. 71/2015 – 13. 04. 2015, pod č. 7873 – WYP a podľa týchto súťažných podkladov. 

9. Variantné riešenie 

9.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 
zákazky. 

9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

10. Platnosť ponuky, revízne postupy 

10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t.j. do 31.12.2015. 

10.2 Uchádzač alebo záujemca  môže v zákonom stanovenej lehote uplatniť revízne postupy v zmysle 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

10.3 V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup, pri ktorom by došlo  
k pozastaveniu plynutia lehôt, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti 
ponúk, ak to bude potrebné. 

11. Náklady na ponuku 

11.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania..  

11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 21.2 sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejnému 
obstarávateľovi. 

Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie 

12. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

12.1 Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, pokiaľ nie je  
uvedená iná komunikácia. 

12.2 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej aj “informácie”) medzi verejným 
obstarávateľom a  záujemcami/uchádzačmi možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, 
elektronicky, ich kombináciou alebo doručením osobne. 

12.3 Pri dorozumievaní spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jeho obsah a nie je zaručená jeho 
pravosť, záujemca/uchádzač doručí takéto informácie aj v písomnej forme, a to najneskôr do 3 dní 
odo dňa odoslania týchto informácií, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt. 

12.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom/uchádzačom spôsobom, 
ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť s obsahom údajov 
vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej forme,  rozhodujúca je písomná 
forma. 

13. Vysvetlenie 

13.1 Vysvetlenie  požiadaviek  uvedených  vo  vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo 
verejnom  obstarávaní, súťažných podkladov  informatívneho  dokumentu  alebo  inej  sprievodnej  
dokumentácie   verejný  obstarávateľ  preukázateľne bezodkladne  oznámi  všetkým   záujemcom, 
najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na  predkladanie  ponúk  za predpokladu, že o vys-
vetlenie sa požiada dostatočne vopred. 

13.2 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných 
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
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14. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

14.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná, môže sa však na tel. požiadanie 
uskutočniť. 

Časť III. Príprava ponuky 

15. Jazyk ponuky 

15.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom 
jazyku.  

15.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 
doklady a dokumenty tvoriace ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad 
takýchto dokladov do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad 
v slovenskom jazyku. /Nevzťahuje sa na český jazyk/. 

16. Obsah ponuky 

16.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
a) Vyhlásenie uchádzača k predloženej ponuke ( formulár uvedený v Prílohe č. 3 týchto 

súťažných podkladov), ktorý musí byť podpísaný uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača v súlade so spôsobom konania uvedenom v 
doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade. V prípade skupiny dodávateľov musí byť 
podpísaný každým členom skupiny, štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny v súlade so spôsobom 
konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade. Doklady a 
dokumenty podľa bodu 1,2,3 v časti  A.2  Podmienky účasti uchádzačov.  

b) Návrh zmluvy o dielo poskytnutý verejným obstarávateľom záujemcom uvedený v časti B.3 
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky,  ktorý sa nesmie odlišovať od 
predloženého vzoru zmluvy (uchádzač doplní iba svoje identifikačné údaje, vyplní cenu -  a  
doplní  iné verejným obstarávateľom požadované údaje), podpísaný uchádzačom, 
štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v súlade so spôsobom 
konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade. V prípade skupiny 
dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny, štatutárnym/štatutárnymi 
orgánom/orgánmi alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny v 
súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom 
doklade.  

c) Dokument s aktuálnymi identifikačnými údajmi uchádzača, v prípade skupiny podnikateľov, 
za každého člena skupiny samostatne - obchodné meno, právna forma, sídlo, štatutárny 
orgán, prípadne ďalšia osoba oprávnená konať za uchádzača s úradne overeným poverením 
plnej moci na zastupovanie, IČO, DIČ, bankové spojenie, telefónne číslo, faxové číslo, e-
mailovú adresu, zápis v Obchodnom registri (rozsah údajov je závislý  od toho, či uchádzač 
je fyzická alebo právnická osoba). V prípade skupiny dodávateľov, vystavenú plnú moc pre 
jedného z členov skupiny - lídra skupiny, konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov 
a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad 
prijatia jej ponuky. Tieto dokumenty musia byť podpísané uchádzačom, štatutárnym orgánom 
alebo osobou oprávnenou  konať za uchádzača v súlade so spôsobom konania uvedenom v 
doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade,  v prípade  skupiny dodávateľov musia 
byť podpísané každým členom skupiny, štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny v súlade so spôsobom 
konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade.  

d) V prípade skupiny dodávateľov podpísané spoločné vyhlásenie každého z členov skupiny, že 
zotrvá v skupine počas celého postupu zadávania zákazky a aj počas realizácie zákazky. 
Uvedené spoločné vyhlásenie musí byť podpísané každým členom skupiny, 
štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo osobou/osobami oprávnenými konať v 
danej veci za člena skupiny v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení 
podnikať príp. v inom doklade. 

e) Ostatné doklady a dokumenty uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto 
súťažných podkladoch.  
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16.2 Úspešný uchádzač na vyzvanie verejného obstarávateľa predloží zmluvu v šiestich origináloch s 
prílohou (rozpočet stavby), ktorá musí zohľadniť všetky obchodné podmienky stanovené 
verejným obstarávateľom. 
Potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované verejným obstarávateľom musia byť v ponuke 
predložené ako originály, alebo ich úradne osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak. Musia 
byť platné a nesmú obsahovať nepravdivé a skreslené informácie. 

16.3 Uchádzač  predloží  ponuku  v  písomnej  forme a na CD/DVD  nosiči vo formáte pdf, spôsobom 
ako je to uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk – v oddieli VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie. 

 

17. Splnenie podmienok  účasti uchádzačov 

17.1 Splnenia podmienok účasti uchádzačov sa bude hodnotiť podľa časti  A.2 Podmienky účasti 
uchádzačov: 
a) osobného postavenia podľa  § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
b) preukazovania majetkovej účasti podľa § 26a, 
c) finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 ods.1 písm. a) a min. požadovanej úrovne  

štandardov, 
d) technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. b) a l) bod 1 a 2 a min. poža- 

dovanej úrovne štandardov, 
e) ďalších požadovaných podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto 

súťažných podkladoch. 
17.2 Všetky doklady a dokumenty požadované v časti  A.2 Podmienky účasti uchádzačov musia byť 

súčasťou ponuky. Ak súčasťou ponuky uchádzača nebude niektorý z dokladov,  komisia vylúči 
uchádzača zo súťaže. 

18. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

18.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

18.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Všetky platby budú prebiehať 
v eurách. 

18.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 

a) navrhovaná cena bez DPH v eurách, 
b) výška DPH v eurách, 
c) navrhovaná cena vrátane DPH v eurách, 
d) cena slovom v eurách bez DPH a s DPH. 

18.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie 
je platiteľom  DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

18.5 Ak sa uchádzač stane v priebehu plnenia zmluvy platiteľom DPH, zmluvná cena sa nebude 
zvyšovať ale sa upraví na základ bez DPH a sadzbu DPH. 

 
Upozornenie pre zahraničných uchádzačov : 
V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 

19. Vyhotovenie ponuky 

19.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a to 
písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným  atramentom,  podpísaná 
uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača. 

19.2Okrem písomnej formy ponuky predloží uchádzač ponuku aj v elektronickej podobe  na  CD/DVD    
       nosiči, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané  alebo  obsahujú  odtlačok  pečiatky, pred-    
       kladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali  
       a dátumu  podpisu,  bez  uvedenia  podpisu  týchto  osôb a odtlačku  pečiatky.  Všetky  súbory na  
       CD/DVD nosiči musia byť  vo  formáte  pdf.  Úspešný   uchádzač  predloží  samostatne  podrobný   

       rozpočet  aj v elektronickej verzii / vo formáte MS Excel/.  Povinnosťou  zhotoviteľa bude  

      predkladať v elektronickej verzii / vo formáte MS Excel/ každú   zmenu  tohto  podrobné-   

      ho  rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 
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19.2 Doklady a iné dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v oznámení o vyhlásení výzvy na 
predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch musia byť v ponuke predložené ako 
originály alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je v týchto 
súťažných podkladoch určené inak.  

19.3 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky sa predkladajú v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom 
jazyku. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom 
mimo Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť 
preložené do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí 
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.  

19.4  Uchádzač vyhotoví zoznam všetkých dokladov a dokumentov predložených v ponuke. 
19.5  Prvá strana ponuky musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača. 

Časť IV. Predkladanie ponúk 

20. Označenie obalov ponúk 

20.1  Obal ponuky musí byť uzatvorený a označený požadovanými údajmi podľa bodu 20.2. 
20.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

a) adresu uvedenú v bode 21.1, 
b) adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania) 
c) označenie “ Súťaž - neotvárať”, 
d) označenie heslom  súťaže: „Modernizácia VO v obci Štítnik “. 

21. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

21.1 Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu: 
Obec Štítnik, Nám. 1. mája 167, 049 32 Štítnik. 
V prípade osobného doručenia v pracovných dňoch od 8:30 do 14:00 hod. 

21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 11. 05. 2015 o 10:00 hod. 
21.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.2 sa vráti 

uchádzačovi neotvorená. 

22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky  

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. 

22.2 Doplnenie, zmenu alebo výmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača, zaslanej prostredníctvom pošty alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 
splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 21.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak 
upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2  na adresu 
podľa bodu 21.1. 

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

23. Otváranie ponúk 

23.1Otváranie ponúk  sa  uskutoční  dňa 12. 05. 2015 o 10.00 hod. v súlade s §  41 na adrese verej- 
       ného obstarávateľa.            
23.2 Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí v stanovenej lehote predložili ponuku. Na 

otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač 
sa preukáže preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti a 
splnomocnením na zastupovanie. 

24. Dôvernosť procesu zadávania verejnej zákazky 

24.1Dôvernosť procesu zadávania verejnej zákazky sa riadi podľa článku VI. bod.30. týchto pokynov. 

25. Preskúmanie ponúk 

25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
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a) obsahujú náležitosti určené v bode 8,16, 17 
b) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo Výzve na predkladanie ponúk a v 

týchto súťažných podkladoch. 
25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 

rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na 
predkladanie ponúk a v   týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v 
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú z 
verejnej súťaže vylúčené. 

25.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

26. Oprava chýb 

26.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk  skontroluje ponuky z hľadiska číselnej správnosti ich výsledkov. 
Zrejmé matematické chyby, zistené komisiou pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade: 
a) rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma 

uvedená slovom, 
b) preukázateľne hrubej chyby pri desatinnej čiarke,  
c) nesprávne spočítanej sumy jednotlivých častí a pod. 

26.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o pred-   
 loženie písomného súhlasu s vykonanou opravou  v primeranej lehote určenej komisiou. 

26.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
a) ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo uchádzač nepredloží písomný súhlas s 

vykonanou opravou v primeranej lehote určenej komisiou. 
26.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
 

27. Vyhodnocovanie ponúk 

27.1  Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek 

        verejného obstarávateľa  na  predmet  zákazky a  náležitosti  ponuky  a  vylúči ponuky, ktoré ne-    

         spĺňajú  požiadavky  na  predmet  zákazky  uvedené  vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto  
         súťažných podkladoch. 
27.2  Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria a spôsobom uvedeným v bo-    
         de A.3 týchto súťažných podkladov. 
27.3 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 42 

ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Nesmie však byť vyzývaný a ani nesmie byť prijatá 
ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. 

27.4 Uchádzač musí doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo 
dňa doručenia žiadosti. 

27.5 Z procesu vyhodnocovania ponúk bude vylúčená ponuka uchádzača, ak uchádzač: 
a)  nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 27.3 
b)  predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.3  
c)  nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého 

odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky. 
27.6 Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi  zoznam vylúčených ponúk s uvedením 

dôvodu ich vylúčenia. Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi jeho 
vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť uplatnený revízny postup v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

28. Mena na vyhodnotenie ponúk 

28.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách.  V prípade, že úspešný 
uchádzač má účet v banke mimo územia Slovenskej republiky, bude znášať všetky poplatky za 
bezhotovostný platobný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej 
výške.. 
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Časť VI. Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní  

29. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

29.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania a  vyhodnocovania ponúk  sú dôverné. 
Členovia komisie  a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho 
procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o 
obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o 
verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi 
(zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a pod.). 

30. Opravné prostriedky 

30.1 Uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť 
dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže postupovať v súlade s článkom I. bod 10.2. 

Časť VII. Uzavretie zmluvy 

31. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

31.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude  doručené  oznámenie o vý -    
       sledku vyhodnotenia ponúk s uvedením ďalších informácií v súlade s § 44 ods.2  zákona  o  ve- 
       rejnom obstarávaní. 
31.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. 

Ostatným uchádzačom bude oznámené, že v súťaži neuspeli. 

32. Uzavretie zmluvy 

32.1Návrh zmluvy  predložený  uchádzačom,  ktorého  ponuka  bola  vyhodnotená ako úspešná, bude     
       prijatý v lehote  viazanosti t.j. najneskôr do 31.12.2015, najskôr však šestnásty deň  odo dňa  odo-  
       slania  oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa  § 44 všetkým uchádzačom, ktorých  po- 
      nuky boli vyhodnocované.  
      V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup podľa zákona o verej-      
       nom  obstarávaní, pri  ktorom by mohlo dôjsť  k pozastaveniu  plynutia  lehôt, verejný obstarávateľ  
       si  vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. 
32.2Zmluva o dielo  nadobudne    platnosť a účinnosť po  podpise  obidvoma   zmluvnými  stranami,         
      po  kladnom  vykonaní  administratívnej  kontroly  postupu   verejného  obstarávania   zo   strany 

       Poskytovateľa NFP a deň po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

33. Doplňujúce informácie 

33.1Pracovný čas verejného obstarávateľa pre  účely  tohto  verejného obstarávania  je  v pracovných  
      dňoch v čase od 8:30 hod. do 14:00 hod., kedy  je možné  doručovať  písomnosti osobne, okrem      
      posledného dňa na predkladanie ponúk, kedy je možné písomnosti doručiť do 10:00 hod. 
33.2Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku. 
33.3V prípade, ak  bude  podaná  námietka  proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o    
      námietkach pred  uzavretím  zmluvy,  bude  mať  podľa  zákona  o verejnom obstarávaní odkladný  
     účinok  na  konanie  verejného  obstarávateľa  alebo  ak  bude  začatá  kontrola postupu verejného  
     obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnu-    
     tie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného  obstarávateľa,  verejný obstaráva-     
     teľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 10.3. 
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A.2 PODMIENKY  ÚČASTI  UCHÁDZAČOV podľa § 26, §26a, § 27, § 28 
 
1. Osobné postavenie podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní / bod III.1.1. výzvy na predkla-
danie ponúk/ 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
 
Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 
zákona o verejnom obstarávaní: 
1.1.Nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný      
     čin korupcie, za  trestný  čin   poškodzovania  finančných  záujmov  Európskej únie, za trestný čin  
      legalizácie príjmu z  trestnej  činnosti, za  trestný  čin  založenia, zosnovania a podporovania zloči- 
      neckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania  alebo  podporovania  teroristickej  sku-   
      piny   alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme; 
1.2. Nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný  
      čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním; 
1.3.Nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v  likvidácii,  ani  nebolo  proti  nemu  zastavené konkurzné  
     konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; 
1.4. Nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne  poistenie  a  príspevkov  
      na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 
1.5. Nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 
1.6 Je oprávnený uskutočňovať stavebné práce  vo  vzťahu  k  predmetu zákazky, na ktorú predkladá  
      ponuku; 
1.7.Nebolo mu v predchádzajúcich troch  rokoch  preukázané závažné porušenie  odborných    povin- 
      ností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať; 
1.8. Nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
   1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti ale-       
      bo členom, alebo ktorej  štatutárnym  orgánom, členom  štatutárneho  orgánu, prokuristom alebo  
      ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom  
      obstarávaní, 
   2. ktorej spoločníkom, známym  akcionárom, ktorý vlastní  najmenej  34 %  akcií  tejto  spoločnosti  
      alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo  
      ovládajúcou osobou je osoba, ktorá  je  alebo v čase,  keď  prebiehalo  verejné  obstarávanie  vo  
      vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 
   2a.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní  najmenej  34 %  akcií  tejto  spoločnosti  alebo  
        členom, alebo  ktorej  štatutárnym  orgánom, členom  štatutárneho  orgánu,  prokuristom  alebo  
         ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
   2b.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k  nástupníctvu došlo,  právoplatne  uložený     
        zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
   3.  ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu  došlo,  právo-   
        platne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; 
1.9. Nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo  
       bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej  podľa  tohto zákona, ktorá sa vymáha výko - 
       nom rozhodnutia; 
1.10. Nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej  odmeny  za  prácu, náhrady mzdy        
        alebo odstupného, na ktorých vyplatenie  má zamestnanec nárok, ktoré  sa  vymáhajú  výkonom  
        rozhodnutia; 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10: 
1.11. podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; 
1.12. podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace; 
1.13. podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej  poisťovne  a  zdravotnej  poisťovne  nie  starším  ako  tri        
        mesiace; 
1.14. podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace; 
1.15. podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce; 
1.16. podľa bodu 1.8, 1.9 a 1.10; čestným vyhlásením; 
1.17.1 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov  podľa  zákona  o verejnom  obstarávaní  v  znení   
          účinnom od 01.07.2013 /t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie  do  zoznamu  podnikateľov požiadal    
         po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie  (ďalej len úrad")  vydal výpis  zo  zoz- 
         namu podnikateľov  vo  forme  elektronického  odpisu/ nie  je  povinný v procesoch  verejného  
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         obstarávania  predkladať  doklady  na  preukázanie  splnenia  podmienok  účasti  týkajúcich sa  
         osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
1.17.2 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení       
 
           účinnom do 30.06.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov  požiadal     
           do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do  zoznamu  podnikateľov  v  lis -  
           listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať  toto potvrde- 
           nie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ  preukázal v procesoch  verejného  obstarávania,   
           vania, že spĺňa aj podmienky  účasti podľa  § 26  ods. 1 písm. i) a j), príp. aj  podľa  písm.  h)  
           zákona o verejnom obstarávaní, ak  ani  tento  údaj  potvrdenie  neobsahuje.  Splnenie týchto  
           podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname  podnikateľov podľa  zákona o verej- 
           nom  obstarávaní  v znení  účinnom  do  30. 06. 2013  preukázať  tým,  že  v  ponuke predloží  
           doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok  [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h)  

         zákona  o  verejnom  obstarávaní, t. j. čestné  vyhlásenia  podľa § 26  ods. 2 písm. g), príp. aj  
            písm. f) tohto zákona]. 
1.18. Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a     
         Zmeny   údajov v zozname  podnikateľov  oprávnený    predložiť    rovnocenné  doklady,  vydané 
        príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise  do obdobného  zoznamu  
         alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje  
        potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v  zozname  podnikate-  
        ľov; 
1.19. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského     
        štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia,  možno  ho  nahradiť  vyhlásením  urobeným pred  
        súdom, správnym  orgánom,  notárom,  inou  odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou  
        podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu; 
1.20.Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných  
       povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude zo zadávania zákazky vylúčený; 
1.21.Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä  účasť  na  dohode obmedzujúcej  
       súťaž vo  verejnom  obstarávaní ,  porušenie  zákazu  nelegálneho  zamestnávania, za ktoré bola  
       právoplatne u ložená  pokuta, a  iné  hrubé  porušenie  práva  alebo  hrubé  porušenie zmluvných  
       povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci.    
       Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných  skutočností  alebo  bezpečnosť     
       dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. Lehota podľa bodu 1.20 plynie odo dňa, kedy  
       sa rozhodnutie stane konečným; 
1.22. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: 
       a) právoplatné rozhodnutie  príslušného  správneho  orgánu,  proti  ktorému  nie  je možné podať    
           žalobu, 
       b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, 
       c ) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho  
           orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo 
       d) iný právoplatný rozsudok súdu. 
1.23. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola     
        uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu. 
1.24. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní    
        preukazuje verejný obstarávateľ; 
1.25. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich    
        sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa §  
       26 ods. 1 písm. f)   (bod 1.6) zákona  o verejnom  obstarávaní  preukazuje  člen  skupiny  len  vo  
       vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť; 
1.26. Splnenie podmienok účasti  môže  uchádzač  preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11     
        Zákona  o  verejnom  obstarávaní,  pričom  doklady,  preukazujúce  splnenie  podmienok  účasti    
        predkladá verejnému obstarávateľovi  úspešný  uchádzač  podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom  
        obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.  
        Čestné vyhlásenie musí obsahovať jednoznačnú informáciu, ktorú konkrétnu podmienku účasti       
        ním uchádzač preukazuje. 
 
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky vyplývajú z ustanovení zákona o 
verejnom obstarávaní. 
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2. Preukazovanie majetkovej účasti podľa  § 26a zákona o verejnom obstarávaní 
1.Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť 
   a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého  právny  poriadok  neumožňuje preukázať, ktoré      
       fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, 
   b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého     
      právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo 
   c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári. 
2. Kvalifikovanou účasťou sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie priamy alebo nepriamy     
   podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby  alebo  na  hlasovacích  prá -   
   vach   v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je     
   porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely zákona o     
   verejnom obstarávaní rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v    
   ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť. 
3. Majetková účasť sa preukazuje výpisom  z  obchodného  registra  alebo  výpisom  z  inej zákonom     
   ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou  spoločnosťou, dokladom  vyda-   
   ným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgán- 
   mi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace. 
4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa  
    preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne. 
5. Splnenie podmienky účasti  možno  preukázať  čestným  vyhlásením  uchádzača,  pričom doklady,   
   preukazujúce splnenie podmienok účasti  predkladá  verejnému  obstarávateľovi úspešný uchádzač  
   podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
 
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky vyplývajú z ustanovení zákona o 
verejnom obstarávaní. 
 

3. Finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 / bod III.1.2. výzvy na predkladanie ponúk/ 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. 

 Tieto preukazuje: 
1.1 Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej  banky,  ktorým  môže  byť  prísľub  banky  alebo po-        

bočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. 
1.2 Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické   

postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa  preuka-
zuje finančné a ekonomické postavenie.                                                                          

1.3 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané  príslušným  orgánom  iného  členského     
štátu,  ktorým  uchádzač  alebo  záujemca  preukazuje  splnenie  podmienok  účasti  vo  verejnom 
obstarávaní. 

1.4 Podľa § 27 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. uchádzač alebo záujemca môže na   preukázanie finančné-     
ho a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. 
V takom prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie 
využíva na  preukázanie finančného  a  ekonomického  postavenia.  Túto  skutočnosť  preukazuje 
záujemca  alebo uchádzač písomnou zmluvou  uzavretou  s touto  osobou,  obsahujúcou záväzok 
osoby,  ktorej  zdrojmi  mieni  preukázať  svoje  finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba 
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného  vzťahu. Osoba,  ktorej  zdroje majú byť použité 
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 
ods. 1 a § 26a vo vzťahu  k  tej  časti  predmetu  zákazky, na  ktorú  boli  zdroje  záujemcovi alebo 
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a  ekonomické  postavenie  zdrojmi inej 
osoby a počas  trvania  zmluvy  dôjde  k  plneniu,  ktorého  sa  toto preukázanie týka, uchádzač  je 
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s 
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomic- 

      kého postavenia spoločne. 
1.6 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač  preukázať čestným  vyhlásením  podľa  § 32  ods. 11     
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zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady,  preukazujúce  splnenie  podmienok účasti pred-
kladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač , ktorý sa umiestnil na prvom podľa § 44 ods. 
1 zákona o verejnom  obstarávaní v čase  a  spôsobom,  ktorý  určí  verejný obstarávateľ.  Čestné  
vyhlásenie musí  obsahovať  jednoznačnú  informáciu,  ktorú  konkrétnu  podmienku   účasti   ním   
uchádzač preukazuje. 
 

Odôvodnenie   primeranosti podľa § 32. ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Požadované doklady 
predloží   uchádzač  ako dôkaz,  že  je  z  hľadiska  svojho  ekonomického  a  finančného  postavenia 
schopný úspešne plniť zmluvu a že má dostatok  preukázateľného  zdrojového krytia na riadne a prie-
bežné plnenie svojich zmluvných záväzkov súvisiacich s realizáciou  stavby. Potreba  predloženia do- 
kladu o schopnosti plniť svoje finančné záväzky vyplýva  zo  skutočnosti, že verejný obstarávateľ  ne-
poskytne  finančné  preddavky. Uchádzač  musí byť schopný zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy až 
do uplynutia lehoty splatnosti faktúr. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
Uchádzač predloží 
a)Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje  o tom, že uchádzač ku dňu vystavenia  vyjadrenia v 
prípade  splácania  úveru  dodržiava  splátkový  kalendár,  že  nebol  v priebehu roka 2014 v nepovo-
lenom  debete, a že  jeho bežný účet nebol v roku 2014 predmetom  exekúcie. Doklad musí byť  pred-
ložený  v  originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia, nie starší ako 3 mesiace ku 
dňu lehoty  na  predkladanie ponúk. Výpis z účtu obstarávateľ neuzná. 
b) Okrem vyjadrenia banky aj  čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom  uchádzača alebo 
osobou  oprávnenou  konať v  mene uchádzača, že nemá  otvorený účet a  záväzky v inej banke/ban-
kách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil potvrdenie/potvrdenia. 
Doklad musí byť predložený v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia. 
 
Splnenie  podmienok  účasti  môže  uchádzač  preukázať čestným  vyhlásením  podľa  § 32  ods. 11     
zákona o verejnom obstarávaní, pričom  doklady,  preukazujúce  splnenie  podmienok  účasti   pred-
kladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o  verejnom  obstará-
vaní  v  čase  a  spôsobom,  ktorý  určí  verejný  obstarávateľ.  Čestné  vyhlásenie  musí  obsahovať  
jednoznačnú  informáciu,  ktorú  konkrétnu  podmienku   účasti   ním   uchádzač preukazuje. 

 
 
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona: 
Požadované  doklady  uchádzač  predloží ako dôkaz, že je z hľadiska svojho ekonomického a finanč-
ného postavenia schopný úspešne plniť zmluvu a že má dostatok preukázateľného zdrojového krytia 
na riadne a priebežné plnenie svojich zmluvných záväzkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác. 
Potreba  predloženia  dokladu o schopnosti plniť svoje finančné záväzky (vyjadrenie banky) uchádza- 
ča  vyplýva  zo  skutočnosti,  že verejný  obstarávateľ  neposkytuje  finančné  preddavky   ani  zálohy. 
Z uvedeného vyplýva, že uchádzač musí byť schopný zabezpečiť plnenie predmetu zákazky preuká-
zateľnými finančnými zdrojmi až do uplynutia lehoty splatnosti faktúr. 
 

4. Technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 28 / bod III.1.3.výzvy na predkladanie ponúk/ 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa: 
-§ 28 ods. 1 písm. b) predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť 
rokov doplnenými potvrdeniami  o uspokojivom  vykonaní  stavebných  prác s uvedením cien, miest a 
lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak  odbe-
rateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný  obstarávateľ  alebo  obstarávateľ  podľa  tohto  zákona, dôkaz o plnení 
potvrdí odberateľ;  ak  také  potvrdenie  uchádzač  nemá  k  dispozícii,  vyhlásením  uchádzača  o  ich 
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe 
ktorého  boli  uskutočnené. Za  predchádzajúcich  päť  rokov  sa  na  účely tejto zákazky považuje päť 
rokov predchádzajúcich dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na  predkladanie ponúk v súlade s touto 
výzvou. V zozname uvedie zákazky, ktoré preukazujú realizáciu  prác  rovnakého  alebo   podobného 
charakteru ako  predmet  zákazky.  
 
- § 28 ods. 1 písm. l) predložením: 
1. opismi a katalógovými listami navrhovaných svietidiel, 
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2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami 
alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov. 
 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a 
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto  prípade  musí  uchádzač ve-
rejnému  obstarávateľovi  preukázať,  že  pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami 
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej  spôsobilosti. 
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač  písomnou  zmluvou  uzavretou  s  touto osobou,  obsahujúcou 
záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými  kapacitami  mieni  preukázať  svoju technickú spôso-
bilosť   alebo  odbornú  spôsobilosť, že  táto  osoba  poskytne  svoje  kapacity  počas  celého   trvania 
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej 
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti  podľa § 26 ods. 1 a § 26a vo vzťahu k tej  časti  predmetu 
zákazky, na  ktorú  boli  kapacity  uchádzačovi  poskytnuté. Ak  uchádzač  alebo  záujemca  preukázal 
technickú spôsobilosť  alebo  odbornú  spôsobilosť  technickými  a  odbornými  kapacitami inej osoby 
a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto 
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postave-
nie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
 
Splnenie podmienok  účasti  môže  uchádzač preukázať  čestným  vyhlásením podľa  § 32 ods. 11 zá-
kona o verejnom obstarávaní, pričom  doklady,  preukazujúce  splnenie  podmienok  účasti predkladá 
verejnému obstarávateľovi  úspešný  uchádzač  podľa  § 44  ods. 1  zákona  o  verejnom  obstarávaní 
v čase  a  spôsobom,  určeným verejným obstarávateľom. Čestné vyhlásenie musí obsahovať  jedno-
značnú  informáciu,  ktorú  konkrétnu  podmienku účasti ním uchádzač preukazuje. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
V súlade s  § 28 ods.  1  písm. b)  zákona  o  verejnom  obstarávaní  požaduje  verejný   obstarávateľ 
preukázať  realizáciu  zákaziek  rovnakého  alebo  podobného charakteru ako je predmet  zákazky za 
predchádzajúcich päť rokov z dôvodu výberu  zmluvného  partnera, ktorý  má  dostatočné skúsenosti 
s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek a je zaručená bezproblémová realizácia 
predmetnej zákazky, ako aj jej ukončenie v dohodnutom termíne. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona  o  verejnom obstarávaní:  
V súlade s § 28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom  obstarávaní  požaduje verejný  obstarávateľ , aby 
navrhnuté svietidlá mali požadované parametre ako sú uvedené v PD, alebo vyššie. 
Navrhnuté môžu byť aj ekvivalenty výrobkov s rovnakými alebo vyššími parametrami. 
    
Minimálna požadovaná úroveň  štandardov: 
Uchádzač  je  povinný  predložiť referenčný list min. na jednu zákazku, ktorú zrealizoval za 
posledných 5 rokov v objeme min. 195 000,00 eur bez  DPH rovnakého alebo podobného charakteru 
ako predmet zákazky. Práce rovnakého alebo podobného charakteru sú montáže, rekonštrukcie 
elektroinštalácie, modernizácia verejných osvetlení a pod.  
Uchádzač predloží potvrdenie objednávateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením: 

-  názvu alebo obchodného mena objednávateľa, 
-  adresy jeho sídla,   
-  názvu a obchodného mena zhotoviteľa, 
-  predmetu zmluvy,  
-  stručného opisu a rozsahu predmetu zmluvy, 
-  celkovej zmluvnej ceny v eur bez DPH, alebo prepočtu inej meny na eur 
-  termínov začatia a ukončenia prác, 
-  miesta realizácie prác, 
-  vyjadrenia objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej 

kvalite, 
-  kontaktnej osoby objednávateľa, mena, priezviska, č. tel., u ktorej si verejný obstarávateľ môže 
   overiť uvedené údaje. 

Ak potvrdenie nie je možné získať od objednávateľa, ktorý nie je verejným obstarávateľom podľa 
zákona o verejnom obstarávaní, túto skutočnosť môže verejnému obstarávateľovi preukázať aj 
čestným prehlásením podpísaným na to oprávnenou osobou. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť uvedených údajov. 
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Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a 
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto  prípade  musí  uchádzač ve-
rejnému  obstarávateľovi  preukázať,  že  pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami 
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej  spôsobilosti. 
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač  písomnou  zmluvou  uzavretou  s  touto osobou,  obsahujúcou 
záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými  kapacitami  mieni  preukázať  svoju technickú spôso-
bilosť   alebo  odbornú  spôsobilosť, že  táto  osoba  poskytne  svoje  kapacity  počas  celého   trvania 
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej 
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti  podľa § 26 ods. 1 a § 26a vo vzťahu k tej  časti  predmetu 
zákazky, na  ktorú  boli  kapacity  uchádzačovi  poskytnuté. Ak  uchádzač  alebo  záujemca  preukázal 
technickú spôsobilosť  alebo  odbornú  spôsobilosť  technickými  a  odbornými  kapacitami inej osoby 
a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto 
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postave-
nie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
 
Splnenie podmienok  účasti  môže  uchádzač preukázať  čestným  vyhlásením podľa  § 32 ods. 11 zá-
kona o verejnom obstarávaní, pričom  doklady,  preukazujúce  splnenie  podmienok  účasti predkladá 
verejnému obstarávateľovi  úspešný  uchádzač  podľa  § 44  ods. 1  zákona  o  verejnom  obstarávaní 
v čase  a  spôsobom,  určeným verejným obstarávateľom.  
                             
Odôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní 
-  splnenie tejto požiadavky umožňuje  verejnému  obstarávateľovi  preveriť  skúsenosti pri realizovaní   
   stavebných prác v objeme, ako je predmetná zákazka. 
 

 

A.3 RITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLO  JEHO   UPLATNENIA 
 
1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s hodnotou 100 bodov.        
2. Maximálny počet bodov získa uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu. Ponuky ostatných 

uchádzačov získajú počet bodov úmerne k ponuke s najnižšou cenou tak, že sa  ponuka s najniž - 
šou cenou vydelí vyhodnocovanou ponukou a vynásobí počtom bodov. 

3. Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý získa po sčítaní bodov od členov komisie 
najvyšší počet bodov. 

4. Poradie ostatných uchádzačov sa určí zostupne podľa počtu získaných bodov. 

 

 

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Stručný opis predmetu zákazky: 
 
 1.  Predmetom zákazky je znížiť energet. náročnosť a zvýšiť kvalitu ver. osvetlenia v obci Štítnik pou- 
žitím moder. technológií osvetlenia a regulácie intenzity. Revíznou správou zabezpečiť vysokú úroveň 
elektromontážnych prác v súlade s platnými normami; vymeniť 2 ks starých rozvádzačov VO za nové, 
modernejšie, opatrené najnovšou technológiou regulácie a monitorovania verejného osvetlenia; výme-
nou poškodených častí verejného osvetlenia znížiť poruchovosť systému a zvýšiť pasívnu bezpečnosť 
občanov – výmena 7 960 m vedenia;  zabezpečiť  plnú  funkčnosť  verej.  osvetlenia výmenou 151 ks 
svietidiel s výložníkmi, vymeniť ich  za  nové  modernejšie, úspornejšie, s lepšími svet. -tech. paramet-
rami; zhospodárniť fungovanie  sústavy  verejného  osvetlenia  doplnením  regulácie verej. osvetlenia 
a dosiahnuť tak zníženie energetickej náročnosti VO v obci Štítnik; zmodernizovať sústavu  verejného 
osvetlenia doplnením 47 ks nových svietidiel s výložníkmi. Osvetlenie je riešené LED svietidlami. 
Bližší opis je uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. 
2. Ak sa v technickej správe, vo výkresovej časti, vo výkaze výmer nachádzajú konkrétne výrobky ale-
bo značky, uchádzač môže navrhnúť ekvivalent výrobku spĺňajúci rovnaké technické parametre alebo 
vyššie. 

 
B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 
 
1.  Cena za zákazku na dodanie tovaru musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o        
     cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon     
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     č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
 

2.  Cena musí byť pevná bez  ohľadu na  zmenu  kurzu  iných  mien voči EUR. Ceny  v rozpočte  budú      
     zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 
3. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky objednávateľa podľa súťažných podkladov a výzvy na pred-     
    kladanie ponúk,  t.j. vrátane všetkých nákladov, súvisiacich s uvedením stavby do prevádzky. 

 
4.  Uchádzač určí cenu podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov Príloha č. 1.   

 
5.   Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie to v ponuke. 
 
Upozornenie : 

Verejný obstarávateľ upozorňuje zahraničného uchádzača, ktorý by bol vo verejnom 
obstarávaní úspešný, že je povinný postupovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení,  platného v SR. 

Ak sa uchádzač stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude 
navýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH. 
        Ceny ponúkané uchádzačom musia byť stanovené v eurách a aj platby uchádzačovi budú 
vykonávané výhradne v eurách (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR 
kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania). 
        V prípade, že  uchádzač  má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 
 

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY, ZMLUVA O 
DIELO 

 
1. Obchodné podmienky na dodanie predmetu zákazky  sú  súčasťou  návrhu „Zmluvy o dielo“ a nie je  
    prípustné ich meniť. 
2. V prípade, že uchádzačom  predložený  návrh „Zmluvy o dielo“ nebude  obsahovať  tieto obchodné  
    podmienky, bude ponuka uchádzača zo súťaže vylúčená. 
3. Uchádzač je povinný doplniť v návrhu „Zmluvy o dielo“ chýbajúce údaje. 
4. Akákoľvek zmena návrhu „Zmluvy o dielo“, resp. nedoplnenie údajov bude  dôvodom pre vylúčenie 
    uchádzača z procesu verejného obstarávania. 
5. Uchádzač, jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ktorý je oprávnený konať v mene   
    uchádzača v záväzkových vzťahoch je povinný  podpísať  návrh „Zmluvy o dielo“ v jednom vyhoto-  
    vení. 
 
Prílohy: č. 1 -  Výkaz výmer 
            č. 2  -  Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
            č. 3  -  Vyhlásenie uchádzača k predloženej ponuke 
            č. 4  -  Návrh „Zmluvy o dielo“ 
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Príloha č. 1  
 
 
 

Výkaz výmer  

 

 

 

 
Predmet zákazky: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik 

 

 

 

 

 
 

P. 

č. 

 

Položka 

 

Názov 

 

MJ 

Jednotková 

cena v eur 

bez DPH 

 

Počet 

jednotiek 

Cena celkom 

v eur bez 

DPH 

 

1. 

  

DEMONT.OCEĽOPL.ROZV. DO 100 

kg 

 

KS 

  

2,00 

 

 

2. 

  

DEMONT.VODIČE PRE VEDENIE 

NN 

 

M 

  

7 960,00 

 

 

3. 

  

DEMONT.SVIETIDLO SHC NA 

VÝLOŽN 

 

KS 

  

151,00 

 

 

4. 

  

DEMONT.VÝLOŽNÍKOV 

SVIETIDIEL 

 

ks 

  

151,00 

 

 

5. 

  

ROZVÁDZAČ  RVO 

 

KS 

  

2,00 

 

 

6. 

  

POISTKOVÁ SKRIŇA SPP2 

 

KS 

  

2,00 

 

 

7. 

  

DRŽIAK SKRINE SPP2 

 

KS 

  

2,00 

 

 

8. 

  

POISTKOVÉ VLOŽKY PH000/63A 

 

KS 

  

6,00 

 

 

9. 

  

MONT.SKRINE OCEĽOPL.ROZV. 

 

KS 

  

2,00 

 

 

10. 

  

MONTÁŽ. SPP2 

 

KS 

  

2,00 

 

 

11. 

  

I-TRUBKA UPRM 63 

 

M 

  

16,00 

 

 

12. 

  

PL.NADSTAV.NA TRUBKU UPRM 

63 

 

ks 

  

4,00 

 

 

13. 

  

MONT.RÚRKA OCHR.PE VNÚT. 

 

M 

  

16,00 

 

 

14. 

  

SAMONOSNÝ KÁBEL AES 4x16 

MM 

 

M 

  

7 960,00 

 

 

15. 

  

MONT. SAMONOS.KÁB. 

 

M 

  

7 960,00 

 

 

16. 

  

UNIVERZ.NOSNÁ SVORKA 

 

KS 

  

248,00 

 

 

17. 

  

DRŽIAK NOSNEJ SVORKY 

 

KS 

  

248,00 
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P. 

č. 

 

Položka 

 

Názov 

 

MJ 

Jednotková 

cena v eur 

bez DPH 

 

Počet 

jednotiek 

Cena celkom 

v eur bez 

DPH 

 

18. 

  

KOTEVNÁ SVORKA 

 

KS 

  

        82,00 

 

 

19. 

  

MONT.DRŽIAKA A NOSNEJ 

SVORKY 

 

KS 

  

248,00 

 

 

20. 

  

MONTÁŽ KOTEVNEJ SVORKY 

 

KS 

  

82,00 

 

 

21. 

  

STRM. SVORKA S HÁKOM 

 

KS 

  

82,00 

 

 

22. 

  

MONT.STRM.SVORKA S HÁKOM 

 

KS 

  

82,00 

 

 

23. 

  

VYLOZNIK NA BETON STLP 

 

KS 

  

169,00 

 

 

24. 

  

MONT.VYLOZNIK NA 

BETON.STLP 

 

KS 

  

169,00 

 

 

25. 

  

LED Svietidlo 48W, min. lP66, 

min.98lm/W 

 

KS 

  

198,00 

 

 

26. 

  

MONT.SVIETIDLO NA VÝLOŽNÍK 

 

KS 

  

198,00 

 

 

27. 

  

- 

   

- 

 

 

28. 

  

Elektronický predradník pre LED 

svietidlo 

 

KS 

  

198,00 

 

 

29. 

  

MONTÁŽ  EL.ČASOVAČA 

 

KS 

  

198,00 

 

 

30. 

  

PREPICHOVACIE SVORKY 

 

KS 

  

396,00 

 

 

31. 

  

KÁBEL CYKY 3x1,5 

 

M 

  

594,00 

 

 

32. 

  

POUŽITIE VYSOKOZDVIŽNEJ 

PLOŠINY 

 

hod. 

  

270,00 

 

 

33. 

  

VYKONANIE REVÍZIE 

EL.ZARIADENIA,SPRÁVA 

 

KS 

  

1,00 

 

 

Cena celkom 
 

- 

 

- 

 

- 
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DPH 20% v eur: ......................................  Cena spolu v eur s DPH: ...........................................................................................  

 

Cena spolu v eur bez DPH slovom:............................................................................................................................................... 

 

Cena spolu v eur s DPH slovom:............................................................................................................ ................................... 

 

 

Obchodné meno uchádzača: ....................................................................................................... ..................................................  

 

  

Dátum:                                              Pečiatka a podpis:  
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Príloha č. 2   

 
 

 NÁVRH NA PLNENIA KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 
 
 
Predmet zákazky: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik  
 
 
Kritérium : Najnižšia cena  
 
 

 
Cena  

 
V eur bez DPH 

 
DPH 20 % 

 
Spolu v eur  

s DPH 

Cena za dodanie predmetu zákazky 
 

 

  

 
Uchádzač je platiteľom DPH   áno/nie. 
/Nehodiace sa prečiarknuť/. 
 
Cena v eur bez DPH uvedená slovom:.............................................................................................. 
 
Cena v eur s DPH uvedená slovom: ................................................................................................. 
 

 

Dátum: 

 
 
 
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 
 
 
 
Pečiatka: 
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Príloha č. 3   

 
 
 

 Vyhlásenie uchádzača k predloţenej ponuke 
 
 
Údaje o uchádzačovi: 
 
 

Obchodné meno:  

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:   

Fax:  

E-mail:  

Zápis v Obchodnom alebo 

Ţivnostenskom registri 

 

 
 
Čestne vyhlasujeme, že: 
 

 všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné 

 súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom 

 všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo 
jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude 
obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude  zo súťaže vylúčená 

 nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke 

 predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku 

 súhlasíme s  tým,  že  verejný  obstarávateľ  si  môže  overovať  platnosť  predložených  dokladov   
a údajov v nich 

 
 
Dátum: 
 
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 
 
 
 
Pečiatka: 
 
 
 
 
 
 
 
 


